
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2340/2014, de 17 d'octubre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració
entre l'Administració General de l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per a la
liquidació i extinció del Consorci i la Societat creats per a la celebració del Fòrum Universal de les Cultures
Barcelona 2004 (codi 2014/2/010).

En data 10 de juliol de 2014 s’ha signat un Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la liquidació i extinció del Consorci i la Societat
creats per a la celebració del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004.

Ateses les previsions de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i de l’article 9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació
del Registre de convenis de col·laboració i cooperació,

Resolc:

Fer públic el Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona per a la liquidació i extinció del Consorci i la Societat creats per a la celebració del
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004.

Barcelona, 17 d’octubre de 2014

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general

Annex

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT, LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A LA LIQUIDACIÓ I EXTINCIÓ DEL CONSORCI I LA
SOCIETAT CREATS PER A LA CELEBRACIÓ DEL FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES BARCELONA 2004.

REUNITS:

D’una part, l’Excm. Sr. DON MARIANO RAJOY BREY, President del Gobierno de España,

D’una altra banda el molt Hble. Sr. ARTUR MAS I GAVARRÓ, President de la Generalitat de Catalunya,

I d’altra banda l’Excm. Sr. XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA, Alcalde de Barcelona,

Actuant en compliment del mandat constitucional establert en l’article 46, i d’acord amb els títols competencials
que, en matèria de cultura, confereix a l’Administració General de l’Estat l’article 149.2 de la Constitució, a la
Generalitat de Catalunya, el que preveu l’article 127 de l’Estatut d’Autonomia aprovat per la Llei Orgànica núm.
6/2006, de 19 de juliol, i l’Ajuntament de Barcelona, el que preveu l’article 25 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
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Tots ells en representació de les seves respectives institucions i amb plenes facultats per a formalitzar el
present document,

MANIFESTEN:

I.- Que pel Conveni de Col·laboració del 18 de maig de 1999 per a la celebració del Fòrum Universal de les
Cultures Barcelona 2004 es va constituir el Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures
Barcelona 2004, integrat per l'Administració General de l'Estat, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Barcelona. L’objecte del Conveni esmentat va ser l’organització del Fòrum Universal de les
Cultures que es va celebrar a Barcelona l’any 2004, i en l’article 24 dels seus estatuts s’establia que,
finalitzada la liquidació del Consorci, se sotmetria a la consideració de les administracions consorciades un
informe final sobre les operacions liquidadores degudament verificades i auditades.

II.- Que per al compliment i execució del seu objecte, en data 27 de maig de 1999 el Consorci Organitzador del
Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, com a accionista únic, va constituir la societat mercantil, Fòrum de les
Cultures Barcelona 2004, SA l’objecte social del qual (art. 2 dels seus estatuts) era la realització de tota mena
d’activitats, projectes i obres relacionades amb la preparació, execució i aprofitament del Fòrum Universal de
les Cultures, així com l’organització de manifestacions de caràcter artístic, cultural, científic, social i altres
activitats que se celebressin amb motiu del Fòrum que garantissin l’èxit de l’organització d’aquest. L’article 17
dels mateixos Estatuts assenyalava que, finalitzada la liquidació de la Societat, es reuniria per darrera vegada
la Junta General per aprovar el balanç i la gestió dels liquidadors, perquè el Consorci Barcelona 2004 pogués,
alhora, complimentar les normes dels seus propis estatuts.

III.- Que l’òrgan superior de govern del Consorci és l’Assemblea General, integrada per seixanta membres, vint
en representació de cada una de les tres administracions consorciades, presidida per l’Excm. Sr. Alcalde de
Barcelona. Assemblea que alhora exercia les funcions de Junta General d’Accionistes a la societat anònima.

IV.- Que finalitzada la celebració del Fòrum, tant el Consorci com la Societat es van dissoldre per acords de
l’Assemblea general del Consorci i Junta General d’Accionistes de la societat en data 29 de març de 2005,
acordant nomenar liquidador únic d’ambdues entitats al Sr. Guerau Ruiz Pena.

V.- Que els canvis soferts després dels successius governs, tant a l’Administració General de l’Estat, com a la
Generalitat i l’Ajuntament tenen com a conseqüència que, a data d’avui, ja no tenen la representació de les
diferents administracions la pràctica totalitat dels membres que es van nomenar com a integrants de
l’Assemblea General del Consorci (en nombre de seixanta, vint per cada Administració) i, per tant, membres de
la Junta General d’Accionistes de la societat.

Per tot això, pròximes a finalitzar les operacions liquidadores és necessari nomenar, per cada administració, els
representants que han de conformar l’Assemblea General del Consorci als efectes de representar-lo a la Junta
General d’Accionistes de la Societat per aprovar el balanç final i altres acords necessaris fins a l’extinció de la
Societat i perquè el Consorci pugui, al mateix temps, complimentar les normes dels seus propis estatuts
reguladores de la seva extinció, estimant com a més operatiu i suficient –donat els anys transcorreguts des de
la finalització de l’esdeveniment del Fòrum- que aquests òrgans els integrin tres representants de cada
Administració.

Per tot això i per unanimitat,

ACORDEN:

PRIMER.- L’Assemblea General del Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004
estarà formada per nou membres:

En representació de l’Administració General de l’Estat, tres persones a designar per la Secretaria d’Estat de
Cultura.

En representació de la Generalitat de Catalunya, tres persones a designar pel Govern de la Generalitat de
Catalunya.

En representació de l’Ajuntament de Barcelona, l’Excm. Sr. Alcalde de Barcelona com a President i dues
persones a designar per l’Alcaldia.
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SEGON.- Els representants designats per conformar l’Assemblea General del Consorci representaran a aquest
com a accionista únic, a la Junta General d’Accionistes de la Societat Mercantil Fòrum de les Cultures 2004, SA,
amb totes les facultats que els respectius estatuts estableixen per a ambdós òrgans.

TERCER.- El contingut d’aquest Conveni, respecte al Consorci i a la Societat del Fòrum, té naturalesa
constitutiva i, per tant, estatutària.

QUART.- Les diferents Administracions comunicaran la nova composició de l’Assemblea General del Consorci i
Junta d’Accionistes de la Societat al senyor liquidador únic d’ambdues, als efectes legals pertinents.

Madrid, 10 de juliol de 2014

Sr. DON MARIANO RAJOY BREY

Presidente del Gobierno de España

Molt Hble. Sr. ARTUR MAS I GAVARRÓ

President de la Generalitat de Catalunya

Excm. Sr. XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA

Alcalde de Barcelona

Sr. JORDI CASES I PALLARÈS

Secretari General Excm. Ajuntament de Barcelona

(14.294.023)
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